
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  29 - 25تفسير األنعام من 

ُهم من َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًة َأن يـَْفَقُهوُه َوِفي آَذانِِهْم َوقْـًرا َوِإن يـَرَ  ْوْا ُكل آيٍَة ال يـُْؤِمُنوْا ِبَها َحتى ِإَذا َجآُؤوَك َوِمنـْ
  ) .) 25ُل الِذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذآ ِإال َأَساِطيُر اَألوِليَن (ُيَجاِدُلوَنَك يـَُقو 

  ] . 25[ األنعام :  
 ----------  

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك (    أي : ومن هؤالء املشركني من يستمع لقراءتك .) َوِمنـْ
  كنة ، واألكنة مجع ِكنان ، وهو الغطاء .أي : صّرينا على قلوم أ) َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًة ( 

  أي : جعلوا على قلوم أغطية .
  أي : كراهة أن يفقوه ، والفقه لغة : هو الفهم .) َأْن يـَْفَقُهوُه ( 
  أي : وجعلنا يف آذام ثقًال وصمماً حبيث ال ينتفعون مبا مسعوا .) َوِفي آَذاِنِهْم َوْقراً ( 

  وبني فهم القرآن إذا استمعوه ، وعرب باألكنة والوقر مبالغة .واملعىن : أن اهللا حال بينهم 
  ) .  يـَْعِقُلونَ َوَمَثُل الِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الِذي يـَْنِعُق ِمبَا ال َيْسَمُع ِإال ُدَعاًء َوِنَداًء [ ُصم ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم ال(  ما قال تعاىلك
ون وال يفقهون ، ولكن ملا كانوا ال ينتفعون مبا يسمعون ، وال ينقادون إىل احلق ، كانوا وليس املعىن أم ال يسمع قال القرطبي : ♦

  مبنزلة من ال يسمع وال يفهم .
وإمنا فُعَل ذلك م جمازاة هلم بإقامتهم على كفرهم ، وليس املعىن أم مل يفهموه ومل يسمعوه ، ولكنهم ملا  وقال ابن الجوزي : ♦

  هم عما عليهم يف سوء العاقبة ، كانوا مبنزلة من مل يعلم ومل يسمع .عدلوا عنه ، وصرفوا فكر 
  واهللا عز وجل فعل ذلك بسبب ذنوم وكفرهم . ♦

  ) . فـََلما زَاُغوا أَزَاَغ اللُه قـُُلوبـَُهمْ كما قال تعاىل (
َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا َقاَل َأَساِطُري اْألَوِلنيَ وقال تعاىل (   ) . َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ َكال .  ِإَذا تـُتـْ
  ) . َوَقالُوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اللهُ ِبُكْفرِِهْم فـََقِليالً َما يـُْؤِمُنونَ وقال تعاىل (
  ) . َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلوُِِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ وقال تعاىل (

، قابل ملا أعرض عنه من احلق وجحده، وال، وقع يف باطل مُ ن أعرض عن شيء من احلق وجحدهكل مأن  :  قال ابن القيم ♦
حىت يف األعمال ، من رغب عن العمل لوجه اهللا وحده ابتاله اهللا بالعمل لوجوه اخللق ، فرغب عن العمل ملن َضره ونفعه وموته 

  ن ذلك له شيئاً م وحياته وسعادته بيده ، فابتلَي بالعمل ملن ال ميلك
  ه لغري اهللا وهو راغم .وكذلك من رغب عن إنفاق ماله يف طاعة اهللا ابتُلَي بإنفاق

واحلج والبينات والرباهني ،  –بأبصارهم أو بقلوم  –أي : مهما رأوا من اآليات والدالالت ) َوِإْن يـََرْوا ُكل آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا ِبَها ( 
  ) . َوَلْو َعِلَم اللهُ ِفيِهْم َخْرياً َألْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعُهْم لَتـََولْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ صاف كقوله تعاىل (ا ، فال فهم عندهم وال إن اليؤمنوا

  فقريش كذبت بالقرآن وقالت : ساحر ، وقالت : أساطري األولني ، وكذبت بانشقاق القمر . ♦



  ونك ويناظرونك يف احلق والباطل .أي : حياج) َحتى ِإَذا َجاُءوَك ُيَجاِدُلوَنَك ( 
  اادلة : هي املخاصمة ، ومسيت بذلك ألن كل واحد من اخلصمني جيدل احلجة لتقوم على صاحبه  ♦
  م .وذاً من كتب األوائل ، ومنقول عنهـ: ما هذا الذي جئت به إال مأخأي)  يـَُقوُل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال َأَساِطيُر اْألَولِينَ ( 

  الفوائد :
  أنه ليس كل مستمع ينتفع . - 1
  التحذير من االستماع بال انتفاع .- 2
  أن عدم االنتفاع بالسماع كالصمم متاماً . - 3
  شدة عتو هؤالء الكفار حيث ال يؤمنون بكل آية مهما كانت . - 4
  أن اهللا يؤيد الرسل باآليات . - 5
  ذم اجلدال إلبطال احلق . - 6
َهْونَ (     ) . )26َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإن يـُْهِلُكوَن ِإال أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ( َوُهْم يـَنـْ

  ] . 26[ األنعام : 
 ----------  

َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه (     . أي : أن هؤالء الكفار ينهون الناس عن اتباع احلق وتصديق الرسول) َوُهْم يـَنـْ
  ــون أحداً ينتفع .) أي : ويبعدون هم عنه ، فيجمعون بني الفعلني القبيحني ، ال ينتفعون وال يدع هُ َويـَْنَأْوَن َعنْ  ( 

وعن االجتماع به وينهون عن استماع القرآن  ρنزلت يف كفار مكة كانوا مينعون الناس عن اإلميان مبحمد :  قال أبو حيان ♦
  وكانوا هم كذلك.

  .، ويتباعد عن اإلميان به  ρية حممد أذعن  خاص بأيب طالب ينهى الكفار وقيل : هو ♦
بتعريضها ألشد العذاب وأفظعه وهو ، أي : ما يهلكون ذا الصنيع ، وال يعود وباله إال عليهم ) َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإال َأنـُْفَسُهْم ( 

  عذاب الضالل واإلضالل.
إال أنفسهم ال غريها ، وذلك  -تنزيله ، وكفرهم برم وما يهلكوَن بصّدهم عن سبيل اهللا ، وإعراضهم عن  قال ابن جرير : ♦

  ه .أليم عقابه ، وما ال ِقَبل هلا بأم يكِسُبوا بفعلهم ذلك ، سخط اهللا و 
  . )َما َيُضروَنَك ِمْن َشْيٍء كما قال تعاىل ( و 

  .واملراد باهلالك املعنوي  ♦
فاملراد باهلالك ،  لشديدة ألّن الشائع بني الناس أّن املوت أشّد الضرّ ويطلق على املضرّة ا،  وأصل اهلالك املوت قال ابن عاشور : ♦

  هنا ما يلقونه يف الدنيا من القتل واملذلّة عند نصر اإلسالم ويف اآلخرة من العذاب.
  . والنأي : البعد

  . ون بذلك ، ولذلك جتدهم يفتخرون بكفرهم وما هم عليه من الضاللسأي : ال حي)  َوَما َيْشُعُرونَ ( 
وهذا غاية الضالل ، أن يرى اإلنسان أنه على حق وهو على باطل ، ولذلك يف احلديث ( اللهم أرنا احلق حقًا وارزقنا اتباعه ،  ♦



  وأرنا الباطل باطًال وارزقنا اجتنابه ) .
  الفوائد :

  أن هؤالء مجعوا الضالل واإلضالل . -1
  أن من ضل وأضل الناس فإمنا يهلك نفسه .-2
َنا نـَُرد َوَال ُنَكذَب ِبآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤمِ َوَلْو تَـ (   َقالُوْا يَا لَْيتـَ ) َبْل َبَدا َلُهم ما َكانُوْا 27ِنيَن (َرَى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلى الناِر فـَ

ْبُل َوَلْو رُدوْا َلَعاُدوْا ِلَما نـُُهوْا َعْنُه َوِإنـُهْم َلَكاذِ    ) .) 28بُوَن (ُيْخُفوَن ِمن قـَ
  ] . 28 -27[ األنعام : 

 ----------  
  يا حممد هؤالء املشركني .) َوَلْو تـََرى (  

أو لكل من له أهلية ذلك قصداً إىل بيان سوء حاهلم وبلوغها من الشناعة إىل حيث ال خيتص  ρواخلطاب للنيب قال اآللوسي :  ♦
  استغراا دون راء.

وهم ينهون عنه  (ليه الصالة والسالم ألّن يف اخلرب الواقع بعده تسلية له عّما تضّمنه قوله اخلطاب للرسول عوقال ابن عاشور : ♦
ويشرتك مع الرسول يف هذا ،  مث أردفه بتمثيل حاهلم يوم القيامة )وإن يهلكون إّال أنفسهم ( فإنّه ابتدأ فعّقبه بقوله  )وينأون عنه 

  اخلطاب كّل من يسمع هذا اخلرب.
أي : حني حبسوا وعرضوا عليها ، ورأوا ما فيها من السالسل واألغالل ، لرأيت أمرًا عظيمًا ، تشيب هلوله ) ا َعَلى الناِر ِإْذ ُوِقُفو ( 

  الرؤوس .
ظيماً للشأن ، وجاز حذفه لعلم املخاطب عيقتضي اهللا جواباً وقد حذف تفخيماً لألمر وت)  َوَلْو تـََرىتعاىل ( قوله  : لرازيقال ا ♦

  ه كثرية يف القرآن والشعر.به وأشباه
ولو قدرت اجلواب ، كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حاهلم وحذف اجلواب يف هذه األشياء أبلغ يف املعىن من 

ت عن اجلواب ، ذهب بفكره إىل أنواع املكروه ، من الضرب إظهاره ، أال ترى : أنك لو قلت لغالمك ، واهللا لئن قمت إليك وسك
  ، والقتل ، والكسر ، وعظم اخلوف ومل يدر أي األقسام تبغي.

ولو قلت : واهللا لئن قمت إليك ألضربنك فأتيت باجلواب ، لعلم أنك مل تبلغ شيئًا غري الضرب وال خيطر بباله نوع من املكروه سواه 
  تأثرياً يف حصول اخلوف.، فثبت أن حذف اجلواب أقوى 

  يف ذلك الوقت يتمنون أمنيات : ♦
 ) َقالُوا يَا لَْيتَـَنا نـَُرد   وهذه األمنية األوىل .ليعملوا صاحلاً ، الدنيا ، احلياة أي : إىل ) فـَ
  فإن قيل : كيف حيسن منهم متين الرد مع أم يعلمون أن الرد حيصل ال ألبتة.قال الرازي :  ♦

  ألول : لعّلهم مل يعلموا أن الرد ال حيصل.واجلواب من وجوه : ا
يُرِيُدوَن َأن َخيُْرُجوْا ِمَن ( والثاين : أم وإن علموا أن ذلك ال حيصل ؛ إال أن هذا العلم ال مينع من حصول إرادة الرد كقوله تعاىل : 

َنا ِمَن املاء َأْو ِمما َرَزَقُكُم اهللا( وكقوله )  النار فلما صح أن يريدوا هذه األشياء مع العلم بأا ال حتصل ، فبأن يتمنوه  ) َأْن أَِفيُضوْا َعَليـْ
  أقرب ، ألن باب التمين أوسع ، ألنه يصح أن يتمىن ما ال يصح أن يريد من األمور الثالثة املاضية. 



  وال يكذبون بالقرآن .) َوال ُنَكذَب ِبآيَاِت رَبـَنا ( 
  ي : الذين آمنوا باهللا ورسله .أ)  َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ( 

  أم يتمنون الرجعة واإلميان . وهذا جاء يف آيات أخرب تعاىل
ْبُل (   وإن هم من الكفر والتكذيب واملعاندة ، أي : بل ظهر هلم حينئذ ما كانوا خيفون يف أنفس) َبْل َبَدا َلُهْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن قـَ

َنتُـُهْم ِإال َأْن قَاُلوا َواللِه َربـَنا َما ُكنا ُمْشرِِكَني اْنظُرْ أنكروها، يف الدنيا أو يف اآلخر  َكْيَف َكَذبُوا   ة، كما قال قبل هذا بيسري { مثُ َملْ َتُكْن ِفتـْ
  ) .َعَلى أَنـُْفِسِهْم 

  وقيل : خيفون األعمال القبيحة .
اءت  به الرسل يف الدنيا، وإن كانوا يظهرون ألتباعهم خالفه،  أم ظهر هلم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما ج: وحيتمل 

قال تعاىل خمربًا ) َلَقْد َعِلْمَت َما أَنزَل َهُؤالِء ِإال َرب السَماَواِت َواألْرِض َبَصائَِر  (  ونــــــكما قال تعاىل خمربًا عن موسى أنه قال لفرع
  ) .َنتـَْها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوا َوَجَحُدوا َِا َواْستَـيـْقَ (  عن فرعون وقومه

وحيتمل أن يكون املراد ؤالء املنافقني ، الذين كانوا يظهرون اإلميان للناس ويبطنون الكفر ، ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم  
  القيامة ، وال ينايف هذا كون هذه السورة مكية ، فقد ذكر اهللا وقوع النفاق يف سور مكية .

يح يف معىن اآلية : أن الذي أخفوه هو علمهم بأم كانوا على باطل ، وأن الرسل على حق ، فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا والصح
  يكتمونه وخيفونه .

ورجح هذا القول بقوة ابن القيم ونصره ، ورجحه ابن عاشور ، وذكره القامسي وجهًا من الوجوه ، وذكره ابن كثري احتماًال كما تقدم 
أم ظهر هلم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت  به الرسل يف الدنيا، وإن كانوا يظهرون ألتباعهم : وحيتمل  قوله (يف

  . خالفه
ي خطر هلم حينئذ ذلك املخاطر الذي كانوا خيفونه،أي الذي كان يبدو هلم، أي خيطر بباهلم وقوعه : ... أ وقال ابن عاشور ♦

هلم اآلن فأعلنوا به وصرحوا معرتفني به.ففي الكالم احتباك، تقديره:بل بدا هلم ما كان يبدو هلم يف الدنيا  فال يعلنون به فبدا
فأظهروه اآلن وكانوا خيفونه.وذلك أم كانوا خيطر هلم اإلميان ملا يرون من دالئله أو من نصر املؤمنني فيصدهم عنه العناد 

بلهم،وفيهم ضعفاء القوم االعرتاف بفضل الرسول وبسبق املؤمنني إىل اخلريات قواحلرص على استبقاء السيادة واألنفة من 
وهذا التفسري يغين عن )  ُرَمبَا يـََود الِذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمني(  وقد أشار إىل هذا املعىن قوله تعاىل، ...  وعبيدهم

اآلية، فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما  االحتماالت اليت حتري فيها املفسرون وهي ال تالئم نظم
  يساعده مجيعها.

) فإم ما طلبوا العودِ إىل الدنيا رغبة وحمبة يف اإلميان ، بل خوفًا من العذاب الذي عاينوه ،  ... َبْل َبَدا َهلُمْ ومعىن اإلضراب ( ♦
  الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار . جزاء على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إىل

  أي : إىل الدنيا حسبما متنوا .)  َوَلْو رُدوا( 
  أي : لعادوا إىل فعل ما وا عنه من القبائح اليت رأسها الشرك واملخالفة .) َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه  (

  ذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني .أي : يف قوهلم يا ليتنا نرد وال نك)  َوِإنـُهْم َلَكاِذبُونَ ( 
وهذه اآلية تدل على أن اهللا جل وعال الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم ، يعلم املعدوم الذي سبق يف األزل أنه ال يكون  ♦



لو وقع   لو وجد كيف يكون ، ألنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إىل الدنيا مرة أخرى ال يكون ، ويعلم هذا الرد الذي ال يكون
كيف يكون ، وهذا املعىن جاء مصرحاً به يف آيات ، فمن ذلك أنه تعاىل سبق يف علمه أن املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك 

هذا  ) وهو يعلم َلِكْن َكرَِه اللُه انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبَطُهمْ ، واهللا ثبطهم عنها حلكمة ، كما صرح به يف قوله ( و  εال خيرجون إليها معه 
  ) . َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإال َخَباالً اخلروج الذي ال يكون لو وقع كيف يكون ، كما صرح به تعاىل يف قوله (
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ُعوثِيَن ((   نـَْيا َوَما َنْحُن ِبَمبـْ َحَياتـَُنا الد 29َوقَالُوْا ِإْن ِهَي ِإال (. (  

  ] . 29[ األنعام : 
 ----------  

  أي الكفار املنكرين للبعث .) َوقَاُلوا ( 
نـَْيا(  َحَياتـَُنا الد ليس هناك حياة إال هذه ، مث أكدوا ذلك بقوهلم : ، أيأي : ما هي إال هذه احلياة الدنيا )  ِإْن ِهَي ِإال :  
ُعوثِينَ (     أي : وليس هناك بعث وال نشور .)  َوَما َنْحُن ِبَمبـْ

ُعوِثنيَ كما قال تعاىل عنهم (  نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما َحنُْن ِمبَبـْ َحَياتـَُنا الد ِإْن ِهَي ِإال . (  
ْهُر َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإال َوَقالُوا َما ِهَي ِإال وقال تعاىل ( الد نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكنَا ِإال ونَ  َحَياتـَُنا الدَيظُن  . (  

ُقوُلونَ  (أي : كفار قريش )  ِإن َهُؤالءِ (  كما قال تعاىل تُـَنا اْألُوَلى  لَيـَ هي إال موتتنا األوىل اليت منوا يف  أي : ما) ِإْن ِهَي ِإال َمْوتـَ
فَْأُتوا ِبآبَائَِنا ِإْن ُكْنُتْم ( أي : وما حنن مببعوثني ، مث احتجوا حبجة باطلة : فقالوا :)  َوَما َنْحُن ِبُمْنَشرِينَ ( الدنيا وال حياة وال بعث 

ا تقولونه وختربونا به من البعث ، وهذه حجة باطلة وشبهة أي : ارجعوا بآبائنا بعد موم إىل الدنيا إن كنتم صادقني فيم)  َصاِدِقينَ 
م بأسه فاسدة ، فإن املعاد إمنا هو يوم القيامة ال يف الدار الدنيا ، بل بعد انقضائها وذهاا وفراغها ، مث قال تعاىل متوعدًا ومنذرًا هل

  الذي ال يرد .
  احلياة الدنيا مسيت بذلك  ♦
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